
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. december 2021 kl. 19.00 i Digelaget Vejlby Fed 

Deltagere: Erik Holk Poulsen, Steffen Bornhøft, Sverre Nielsen, Poul Erik Kristensen, 

Christian Juhl-Sørensen, Pernille Bech og Niels Krag Printz. 

Fraværende: Carsten Vibholm 

 

Dagsorden:        

1. Valg af ordstyrer og valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4/10 2021 (Erik Holk Poulsen) 

3. Fremlæggelse og godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet (Chr. Juhl-

Sørensen) 

4. Konstituering af bestyrelse og suppleanter efter valgene på repræsentantskabsmødet. 

5. Beretning fra GVF’s Klimamøde 11/11 2021  (Erik, Sverre, Niels, Carsten var 

tilstede) 

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe under GVF omkring klimaforandringernes udfordring.  

7. Planerne om Stenrevet - kort beretning fra mødet med sportsfiskerne 22/11 2021 

(Niels, Erik, Sverre) 

8. Er der steder, der har brug for ”kvalitetsreparation/tæthedsreparation” nu, med den 

viden vi har fra boreprøverne. 

9. Planer med at gå videre med tankerne omkring sikring af strand/kyst på det indre af 

vort område. 

10. Ønske om at omlægge trampestien, der går op over diget ved Flakvej/Ryvangs Alle, 

så den kommer bag diget.  

11. Eventuelt 

 

 

1. Valg af ordstyrer og valg af referent 

Erik blev valgt som ordstyrer 

Niels blev valgt som referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4/10 2021 (Erik Holk Poulsen) 

Referat fra bestyrelsesmødet den 4/10 2021 blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet (Chr. Juhl-

Sørensen) 

Referat fra Repræsentantskabsmødet blev kort gennemgået og godkendt, idet det tilføjes under 

punkt 2 at beretningerne blev godkendt.  



 

4. Konstituering af bestyrelse og suppleanter efter valgene på repræsentantskabsmødet. 

Der var en længere diskussion af mulige fremadrettede kandidater til bestyrelsen for at sikre et 

generationsskifte i bestyrelsen.  

Erik Holk Poulsen blev genkonstitueret som bestyrelsesformand, Steffen Bornhøft som 

næstformand, Sverre Nielsen som kasser og Niels Krag Printz som sekretær.  

 

5. Beretning fra GVF’s Klimamøde 11/11 2021 (Erik, Sverre, Niels, Carsten var tilstede) 

Der blev lavet en kort redegørelse for indholdet af mødet. 

 

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe under GVF omkring klimaforandringernes udfordring.  

Erik og Sverre har modtaget information fra GVF angående etablering af arbejdsgruppen og at 

digelaget ville være repræsenteret i gruppen.  

Der vil blive afholdt møde i arbejdsgruppe den 8.december. Der forligger ikke noget 

kommissorie for arbejdsgruppen og der er stor usikkerhed omkring hvilken arbejdsopgave 

denne gruppe skal varetage.  

Der foreligger et oversvømmelsesdirektiv, hvor Kystdirektoratet har bedt kommunerne om at 

komme med et oplæg på hvordan de konkrete lokale forhold skal håndteres.  

Det blev aftalt at Sverre repræsenteret digelaget i arbejdsgruppen og Niels deltagere i 

arbejdsgruppen som privatperson. Erik meddeler arbejdsgruppens formand Bent Hjort. 

 

7. Planerne om Stenrevet - kort beretning fra mødet med sportsfiskerne 22/11 2021 (Niels, 

Erik, Sverre) 

Den 22.november blev der på strandområdet ved Birkevej afholdt en lille sammenkomst med 

repræsentanter fra sportsfiskerforeningen. Sportsfiskerforeninger var ikke specielt klar. 

Digelaget fremførte bekymringerne omkring stenrevet og den store modstand mod det fra 

lokalområdet. Der er ikke aftalt yderlige dialog med sportsfiskerforeningen.  

Vi afventer at kommunen vender tilbage. 

 

8. Er der steder, der har brug for ”kvalitetsreparation/tæthedsreparation” nu, med den 

viden vi har fra boreprøverne. 

Der er mistanke om at diget ved Solmarksvej / Havgårdsvej ikke har en tilstrækkelig god stand. 

Der er dog ikke noget i boreprøverne der indikerer et problem.  For en sikkerhedsskyld tager 

Steffen kontakt til firmaet der har foretaget boreprøverne. Hvis der vurderes at være et problem 

medtaget punktet på næstkommende bestyrelsesmøde.  

 

 



9. Planer med at gå videre med tankerne omkring sikring af strand/kyst på det indre af vort 

område. 

Kommunen har delt tanker om en forbedring af stranden ved Strandparken (grunden nedenfor 

det tidligere psykiatrisk hospital). Desuden har der været forskellige politikere der har gjort 

tanker om at forbedre stranden fra Århus havn og ud mod den Permanente.  

Der etableres dialog med kommunen for at sikre at digelaget har indsigt i kommunens planer, 

da eventuelle ændringer vil påvirke Vejlby Fed’s kyststrækningen herunder kystsikring, dige og 

sandaflejring. Det er digelagets formodning (ikke dokumenteret endnu) at en eventuel 

etablering af sand strand fra hospitalsgrunden og ind mod Århus havn vil kunne have en positiv 

indvirkning på forebyggelse af erosion på Vejlby fed dige og kystsikring.  

10. Ønske om at omlægge trampestien, der går op over diget ved Flakvej/Ryvangs Alle, så 

den kommer bag diget.  

Steffen og Niels sikre en koordineret indsats gennem respektive vejforeningsformænd for at få 

rettet op på stien, så den lever op til ønsker fra digelaget om at undgå unødvendigt slid på diget. 

Evt. opsætning af midlertidig afskærmning eller skilt.  

11. Eventuelt 

Sverre gjorde opmærksom på at 6 veje endnu ikke har betalt kontigent til digelaget .  


